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  تب إىل ربك فقد اقرتبت من املوتيا شيخ ربيع 
  

وعلى آله وأصحابه والتـابعني     احلمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده           
  :وبعد هلم بإحسان وسلم تسليماً كثرياً 

ومصراً على تضعيف إمجاع اإلمام     عيداً عن رشده    ب يف غيه    فمازال ربيع املدخلي سادراً   
 : بعنـوان   على شبكة سحاب اإلرجائيـة     ن وذلك بنشره أمس مقاالً    الشافعي يف اإلميا  

) املسمى زورا بالرد العلمـي     دحض أباطيل عبد احلميد اجلهين اليت أوردها يف كتابه        ([
 ])فعي باألدلة والـرباهني   إبطال دعوى اإلمجاع املنسوب إىل اإلمام الشا       (احللقة الثالثة 

من مـدة   وذلك  ) متعامل مغرور  (قد تكلم بذلك أول مرة يف مقال      ربيع املدخلي   وكان  
خيص كالمه عن فيما  آنذاك، وقد كتبت رداً علمياً عليه       تزيد على ثالث سنوات   بعيدة  

التنبيه على خطأ الشيخ ربيع يف تـضعيفه         (:تضعيف إمجاع اإلمام الشافعي ومسيته    
ـ    ،ناقشته مناقشة علمية  قد  و) مام الشافعي يف اإلميان   إمجاع اإل  اردة وال   ومل أترك ش

وألزمته بكـالم    ، ونسفت كل ترهاته   ،ودحضت كل شبهاته   ،واردة إال وناقشته فيها   
، وكـذلك مجلـة مـن        أو حنوه  مجلة من األئمة غري الشافعي قالوا مبثل قول الشافعي        

قوله وصححوه ومل يستنكروه رجـاء أن        ثلالشيوخ والعلماء املعاصرين الذين قالوا مب     
 ،إال أن نفسه األبية أبت عليه أن ترجع إىل احلق          ؛يرجع إىل رشده ويقف مع نفسه     

 خـبط   يتخبط الطريـق   ، به يف مكان سحيق    فهوىفاتبع اهلوى وامتطى الكرب     
يه هواه، وقد حرف فهم      ويفسر األدلة على ما يشته     ، ويترأس اإلرجاء  ،عشواء

فحق لنا أن نلقبه حبامل     ن مراد السلف إىل أفهام قبيحة،       يحة ع النصوص الصح 
 يرجـع عـن     لعله يف الصباح واملساء،     على أم رأسه  راية اإلرجاء، وأن يقرع     

  .يعلن الرجوع إىل الصراط املستقيمباطله األثيم، و
له   مىت قدمه  وقد بينت أيضاً ادعاءه العريض يف زعمه أنه يقبل النقد ويرجع إىل النصح            

أفردت مقـاالً يف  بالغت يف إلزامه فزمته يف مقدمة كتايب جبملة من أقواله، وقد     فأل ،أحد
 ومع ذلك مل يرجع     ) ليكن لسان حالك كلسان قالك     يا شيخ ربيع  ( :ذلك بعنوان 
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وقد طالبته أيضاً أن يذهب مبقاالته اإلرجائية هذه املنتقدة عليه إىل بعض أهـل العلـم        
أقترح عليك  : (لفوزان واللحيدان وخاطبته بكل أدب جم فقلت له       كسماحة املفيت وا  

 –)١(زيـد املـدخلي    –اللحيدان –املفيت –الفوزان(أن تذهب ألحد إخوانك العلماء      
وتعرض عليهم مقاالتك األخرية على وجه التحديد وتطلب منهم النظر فيها         ) الراجحي

كم ال توافقـونين علـى مـا        وإبداء الرأي وختربهم بأن البعض ينتقدين فيها ويزعم أن        
تضمنته املقاالت ألا تدعوا لإلرجاء، فإن فعلت؛ فنحن حينئذ ننتظر جـوام قبلـك      
على أحر من اجلمر كما يقال، فواهللا ما نريد إال اخلري لـك ولكـل مـسلم وذلـك       
باالستقامة على منهج أئمة السلف، واهللا أعلم مبـا يف الـصدور ونـسأله التوفيـق                

عـه يريـد    ع ذلك مل يفعل هو أو يتوىل ذلك باحث منصف من أتبا           وماهـ  .)والسداد
  .، فهل يا ترى اآلن أجد آذاناً صاغية لذلك أم يف آذام وقراً احلق

وقد قدر اهللا تعاىل يل من قرابة سنتني أن أذهب ألداء مناسك العمرة والتقيت هنـاك                
 -حفظه اهللا– اجلربوع جبملة من العلماء ومنهم الشيخ الدكتور عبد اهللا بن عبد الرمحن         

 وكان هنـاك جملـس       وكان معي مجلة من إخواين طلبة العلم،       حيث استضافين يف بيته   
 وكان قد اطلع على كتايب يف الرد على ربيع فسألته عن رأيه فيه فأثىن عليه                ،علمي معه 

وكذلك أثـىن   ) اإلنترنت(ونصح به وكالمه مسجل ومنشور على الشبكة العنكبوتية         
وهو منشور أيضاً، ومع ذلك مل يرجـع         -حفظه اهللا –بو عاصم الغامدي    عليه الشيخ أ  
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، ووصـله   وقد أرسلت إىل ربيع املدخلي نسخة من كتايب يف الرد عليه وأنا يف مكـة              
 وأخذته العزة باإلمث فتجاهـل      ، وتالميذه وعجز عن مقارعته باحلجة     الكتاب وشاهده 

اخلالص وأن خري وسيلة له حـىت       وال يستطع   لة  باألدألنه يعلم أنه حماصر فيه      الكتاب  
  .أن يتجاهل الكتاب!  يرونه إماماًحيفظ ماء وجهه أمام أتباعه الذين

املقاالت "مضامني  (:  له بعنوان  قام بنشر مقال  وبعدما رجعت من العمرة بقرابة شهرين       
 وأصر فيه علـى  )، ومعها ملحق مهم"األثرية يف الرد على شبهات وتشغيبات احلدادية      

 وكان هذا عقب نشر     ! وغري ذلك من خمالفاته    تضعيف إمجاع اإلمام الشافعي يف اإلميان     
                                                

 سلفية صـحيحة     فقد كان على عقيدة    ، فسيح جناته  املدخلي وأسكنه  رحم اهللا الشيخ زيداً      - 1
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فضيلة الشيخ أيب عاصم الغامدي فتوى مساحة املفىت عن السؤال الذي وجهه إليه عن              
بأنه سبق صدور عدد من الفتاوى من       يف اجلواب    وذكر املفيت    ،مقاالت ربيع اإلرجائية  

  .  هذه املسألة ورد هذه التوجهات، أي اإلرجائيةاللجنة يف مثل
إمجاع الشافعي ثابـت وإن رغمـت أنـوف         (: رددت عليه يف مقال بعنوان    وقد  

 عن طريـق بعـض      )٢(وقد وصلته نسخة منه   : ( فيه  ومما قلت  )املرجئة يا شيخ ربيع   
 / ٦ / ٢٦منذ شـهرين تقريبـاً يـوم اجلمعـة           الناس عندما كنت يف رحلة العمرة     

  :وقد أحدث ضجة كبرية عنده وعند أتباعه املتعصبني له وأنت بني أمرين هـ ١٤٣٥
إما أنك اطلعت على كتايب وقرأته ، فإن كان كذلك فهـي مـصيبة أن        : األمر األول 

ترى جواباً لشبهك العليلة وحججك السقيمة مث تصر على تضعيف إمجـاع اإلمـام              
  .الشافعي الذي يغيظ املرجئة 

 أنك رأيته ومل تقرأه فإن كان كذلك فهي مصيبة كبرية إذ كيـف              وإما : واألمر الثاين 
! تتجاهل كتاباً يف الرد عليك وهو منشور على الشبكة العنكبوتية ويباع يف األسواق ؟             
! أليس كان جديراً بك أن تدافع عن نفسك وتبني حجتك وهشاشة حجج اآلخرين ؟             

  :وقد صدق فيك قول القائل 
  اهـ)      وإن كنت تدري فاملصيبة أعظم فإن كنت ال تدري فتلك مصيبة

 يف  الرد على من شكك يف فتـوى مساحـة املفـيت          ( : آخر بعنوان  مقاالًكتبت  و
  .ومع ذلك مل يرجع إىل احلق )التحذير من كتاب ربيع املدخلي

النكراء رجـاء أن    اإلرجائية  وكم من ردود علمية نشرا يف الرد عليه وعلى مقاالته           
  والعنـاد  الكرب ومع ذلك ال أرى منه إال        ،نفسه فريجع إىل احلق   يستفيد منها ويراجع    

لكن نفسه األبية تأىب    اإلصرار على الباطل رغم أنه جتاوز الثمانني واقترب من املوت           و
على أن اهلداية حمض توفيق من اهللا تعاىل، داللة واضحة   وهذا يدل   ،  والرجوع إليه احلق  
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 وقال تعاىل   )٣()الْخاِسرونَ هم فَأُولَِئك يضِللْ ومن الْمهتِدي فَهو اللَّه يهِد من(قال تعاىل   
)نِد مهي اللَّه وِد فَهتهالْم نمِللْ وضي فَلَن ِجدت ا لَهِليا وِشدر٤()م(.   

 ما كتبه هناك    ، مل أجد فيه جديداً وإمنا هو تكرار لسابقه        ؛ويف رده األخري هذا   
فأٍف لك يا ربيع،    ) إصرار على إصرار  ( وكما يقال    ، مع بعض التعديل   انسخه هن 

فما الـذي   ! وما أجرأك على أئمة السلف؟    ! ؟ على شيبتك   هذا ما أقبح فعلك  
أم قد زين لك سوء عملك فرأيتـه        ! أين أنت من نصح الناصحني؟    و! ؟دهاك
  !حسناً؟

 ،وت آتيك ال حمالـة     فامل  وأن األجل قد اقترب    ،يا شيخ ربيع اعلم أن ذلك لن ينفعك       
الناس رجوعك عن   ذكر  ن ي ، وأل ىل وارجع عن باطلك وال تتمادى فيه      فتب إىل اهللا تعا   

 رفعه، فال تـستنكف   من أن يذكروا إصرارك عليه، وما تواضع عبد هللا إال      خريالباطل  
 فإنـك   تب من مجيع مقاالتك اإلرجائية وغريها مما انتقد عليك،        واهضم حظ نفسك و   

 وحنن نسعد مجيعاً بتوبتك ورجوعـك ملنـهج         نئذ على خري عظيم،   إن فعلت فأنت حي   
  . وإال فال تلومن إال نفسك األمارة بالسوء يا شيخ ربيع وعقيدة السلف،

نسأل اهللا تعاىل أن يهدي الشيخ ربيعاً إىل صراطه املستقيم ويوفقه للتوبة النصوح هو              
أن يهـدي مجيـع ضـال       وأتباعه من مجيع البدع اإلرجائية وغريها مما وقعوا فيه و         

هذا واهللا أعلم وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم ، وآخر      املسلمني،  
  .دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني 

  كتبهو
   عبد اهللاوأب

   األثري آل عبد اجلليل بن أمحديوائل بن عل
  هـ١٤٣٧/ مجاد أول/ ١٨: السبت
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